ESTADO DE PERNAMBUCO
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Sexta-feira – Recife, 08 de Abril de 2011 - DGP nº A 1.0.00.067

BOLETIM INTERNO DA DGP
Para conhecimento desta Diretoria e devida execução, publico o seguinte:

1ª P A R T E
I – Serviços Diários

Para o dia 09 (Sábado)
(Sem Alteração)
Para o dia 10 (Domingo)
(Sem Alteração)
Para o dia 11 (Segunda-feira)
(Sem Alteração)

2ª P A R T E
II – Instrução
(Sem Alteração)
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3ª P A R T E

III – Assuntos Gerais e Administrativos
1.0.0.ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1.1.0.Requerimento Despachado
O Capitão PM Mat. 940202-0/SDS – POLICARPO DE FREITAS RIBEIRO NETO requereu o
cadastramento dos seu dependente abaixo discriminado, para fins de dedução do valor previsto em Lei do
Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre os seus rendimentos tributáveis.
Nome: EMANUEL POLICARPO FREITAS MELO LOUREIRO
Condição: Filho.
Grau de Instrução: Não Alfabetizado
Data de Nascimento: 16/02/2011
Sexo: Masculino
Despacho do Diretor de Pessoal: DEFERIDO, de conformidade com Art. 35, inc. III Lei nº
9250/95, Art. 77, § 1º, inc. III do Decreto nº 3000/99 e Art. 38, inc. III, da Instrução Normativa SRF nº
15/01.
2.0.0.ALTERAÇÃO DE SARGENTO
2.1.0.Designação de Função
Designei a contar de 07 de março de 2011, a 2º Sgt PM Mat.22757-9/DGP-4/ADEILDE
JOSÉ DOS SANTOS, para exercer função privativa de 1º Sargento PM no âmbito desta Seção de Inativos e
Pensionistas – DGP-4 (Auxiliar da SS Financeiro e Estatístico), conforme o Quadro de Organização desta
DGP-4, em virtude da referida função se encontrar vaga e haver necessidade operacional de seu imediato
preenchimento por Graduados habilitados a exercê-la. Informo que a referida Graduada é possuidora da
capacitaçãoprofissional de 1º Sargento, pois é concluinte com aproveitamento do Curso de
Aperfeiçoamento de Sargentos 2010-CAS 2010, conforme tornou público o Boletim Geral nº 1.0.00.0223,
de 06 de dezembro de 2010. Tudo com as vantagens previstas no Art. 11, da Lei nº 10.426, de 27 ABR 90
(Lei de Remuneração da PMPE). (Nota nº 0396/2011/DGP-4)
2.2.0.Requerimento Despachado
2º Sgt PM Mat. 24.156-3/19º BPM – ROMERO FERREIRA DE MACEDO, requer a
restituição dos 13,5% (treze vírgula cinco por cento), que incidiram a mais nos vencimentos desde
dezembro de 2007 a fevereiro de 2011, a título de contribuição previdenciária recolhida para o FUNAFIN
sobre a Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo e/ou gratificações não incorporáveis para
aposentação (DEZ/07 a FEV/11 - Cód. 133), bem como recalcular o referido tributo, uma vez que o
mesmo não deverá incidir sobre as gratificações e/ou outras vantagens que não sejam incorporáveis para
fins de aposentação. INDEFERIDO, por contrariar o disposto no § 5º, do art. 70, da Lei Complementar nº
28, de 14.01.2000, na nova redação conferida pela Lei Complementar nº 104, de 13.12.07, em razão do
requerente encontrar-se no pleno exercício do seu cargo, percebendo remuneração oriunda dos cofres
públicos do Estado, não se enquadrando na hipótese de exceção prevista no citado dispositivo legal.(Nota
nº 065/2011/DGP-3)
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3.0.0.ALTERAÇÃO DE SOLDADO
3.1.0.Requerimento Despachado
Sd PM matrícula 106.534-3/16º BPM – RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA, requer que
seja providenciado o pagamento do abono de férias relativo ao ano de 2009 referente a 2008, por não haver
percebido no citado ano. INDEFERIDO, nos termos do art. 52, da Lei nº 11.781, de 06.06.2000, por
exaurida sua finalidade, tendo em vista a requerente já haver percebido os adicionais de férias referentes
aos anos de 2008 e 2009 nos meses de setembro de 2008 e junho de 2010, respectivamente, de acordo com
as informações disponibilizadas no Sistema SAD/RH . (Nota nº 064/2011/DGP-3)
4.0.0.ALTERAÇÃO DE EX-SOLDADO
4.1.0.Requerimento Despachado
Sr. JOSÉ UDENIR CORDEIRO DA SILVA, ex-soldado PM matrícula 920.557-1, licenciado a
pedido da Corporação, apresentou a esta DGP, impugnação do Termo de Constituição de Crédito não
Tributário, com o seguinte teor:
DESCRIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO
No que tange a suposta percepção indevida de parte dos vencimentos do mês de março de 2007,
junto a Folha de Pagamento, em período que já havia tomado posse no cargo público efetivo de professor
do Estado de Pernambuco, sendo o montante devido de R$ 883, 79 (oitocentos e oitenta e três reais e
setenta e nove centavos).
Quero acrescentar que ocorreu um lapso, por parte da Folha de Pagamento da PMPE, tendo em
vista que o subscritor tomou posse no cargo público no dia 26.03.2007 e trabalhou até o dia 28.03.2007 no
Destacamento em que estava lotado todo o serviço da escala do mês de março. Desta feita, antes de cobrar
o montante indevido, deveria se inteirar do Comandante do Destacamento da praça em tela na éóca, para
averiguar a verdade. Quanto percebia o PM na época? Que escala de serviço? Quanto custava um dia de
serviço do PM na época? Quantos diass teria de ser restituído? Respondendo a estas perguntas chegaremos
ao cerne.
Em referência à dívida junto ao Sistema de Saúde da PMPE, no valor de R$ 19.640, 88
(dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos).
A priori, não tenho conhecimento de qualquer contrato assinado neste valor. Gostaria de ter em
mãos, cópias do contrato assinado por este sugnatário, notas fiscais decorrentes de despesas efetuadas na
época da dívida. Sendo comprovada a pendência, tomarei as medidas cabíveis para solucionar a questão em
tela.
Por consequente, solicito melhor juízo na resolução dos fatos.
Recebidos os presentes autos administrativos nesta Diretoria de Gestão de Pessoas, foram
encaminhados à Seção de Direitos-DGP/3, por competência, que emitiu o seguinte pronunciamento:
Encaminhamento n.º 002/2010/SD/DGP-3 Recife - PE, em 21 de julho de 2010
Do AsDS – Josias – Aux.SSAD/DGP-3
Ao Sr. Chefe da SSEC/DGP-3
Assunto: Contestação a impugnação.
Ref.: TCC nº 101/2010/DGP-3
Vem à apreciação desta Subseção, impugnação interposta pelo ex-policial militar matrícula
920.557-1 - JOSÉ UDENIR CORDEIRO DA SILVA, em procedimento administrativo de Termo de
Constituição de Crédito não Tributário nº 101/2010/DGP-3, na qual o interessado contesta o valor da dívida
de R$ 19.640,88 (dezenove mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos), contraída junto
Sistema de Saúde da PMPE, referente a despesas médicas relativas a seus dependentes, no período de 1999
a 2003.
Alega o impugnante, como supedâneo para a pretensão interposta, utilizando-se do princípio
constitucional do contraditório e ampla defesa que lhe é assegurado em processos de qualquer natureza,
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não ter conhecimento de qualquer contrato assinado no valor acima estipulado, bem como gostaria de ter
em suas mãos, cópias desse contrato assinado por ele e das notas fiscais referentes as despesas efetuadas.
Em breves palavras é o relatório. Passa-se a seguir ao opinativo.
As alegações apresentadas pelo interessado não merecem acolhida pelas razões que a seguir
passo a expor.
1º - A dívida para com a Fazenda Pública Estadual, de que trata o presente Termo de
Constituição de Crédito não Tributário, refere-se a despesas médicas contraídas junto ao Sistema de Saúde
da Corporação e na sua rede conveniada, relativas aos seus dependentes e que ocorreram no período de
1999 a 2003, somando o valor de R$ 19.640,88, o qual foi parecelado em 346 parcelas mensais e
consecutivas de R$ 54,36, conforme demonstra cópia da manutenção de consignação, datada de 30.06.10, a
este apensada, as quais por não terem sido plenamente quitadas, continuam sendo lançadas e objeto da
presente cobrança.
Nos termos do art. 61 e 62, da Lei nº 10.426, de 27.04.90, que disciplinava a matéria à época da
ocorrência da dívida, assim prescrevia:
“Art. 61 Os recursos para a assistência é saúde prestada aos servidores militares e aos seus
dependentes provirão de verbas consignadas no orçamento do Estado, de indenizações de contribuições e
de receitas outras postas a disposição das Organizações Militares de Saúde da Corporação.
§1º - O custeio da assistência à saúde far-se-á, a partir de 1º de agosto de 1997, por
arrecadação direta através de saque de 5,5% (cinco e meio por cento) sobre o montante da folha de
pagamento dos servidores ativos e inativos da Corporação, face à existência na sua estrutura de
Organizações Militares de Saúde. (*) (REVOGADO PELA LEI Nº 13.264 DE 29.06.07)
§2º - A assistência à saúde de que trata este artigos será regulamentada por Decreto."(*) Nova
redação conferida pela Lei nº 11.529, de 12.01.98
Art. 62 As normas, condições de atendimento e indenizações serão reguladas por Decreto do
Poder Executivo.”
No caso vertente, imperioso se faz ainda trazer a colação o que a respeito de descontos
obrigatórios dispõem o art. 96 e a alínea “e”, do inciso I, do art. 97, da mencionada Lei nº 10.426/90:
“Art. 96. Desconto em folha de pagamento é a retenção de parte da remuneração ou proventos
do servidor militar com destinação específica, para cumprimento de obrigações por ele assumidas ou
impostas em virtude de disposições de lei ou regulamento.
Art. 97. Os descontos em folha de pagamento são classificados em:
I - Obrigatórios:
a) (...)
b) para a Fazenda Pública:
c) (...)
d) (...)
e) para o fundo de saúde.” (o destaque não é do original)
2º – Com relação a exigência de apresentação de faturas ou notas fiscais relativas as despesas
efetuadas no âmbito do Sistema de Saúde da Corporação e na sua rede conveniada, inerentes ao período em
que foram efetuadas, solicitada pelo impugnante, fica a Divisão Financeira do CASIS impossibilitada de
atender ao que foi requerido, por haverem sido incineradas, face o que determina o item 2, da Portaria do
Comando Geral nº 407, de 10.09.81, que dispõe sobre a incineração de documentos, o qual determina:
“2) Que os documentos abasixo, uma vez entregues no Arquivo Geral, sejam arquivados pelo
seguinte período de tempo e em seguida, sejam destruídos:
DOCUMENTO
PERÍODO
(...)
Faturas
- 05 anos.” (destaquei).
Desta forma, ante os argumentos expendidos, a documentação apresentada e o que dispõe a
legislação peculiar que regula a matéria em questão, não restam duvidas quanto a existência de débito para
com a Fazenda Pública Estadual parte do interessado, cujo procedimento administrativo para constituição
de crédito não tributário deverá ocorrer com estrita observância aos preceitos insertos na Lei nº 13.178, de
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29.12.06.
Por fim, importante se faz ressaltar que o valor da dívida deverá ser atualizado monetariamente e
acrescido de juros de mora, na forma estabelecida pelo art. 2º, da destacada Lei nº 13.178/06.
Assim, em conclusão, opina-se pela continuidade do presente procedimento administrativo para
constituição de crédito não tributário, restanto descabidas as razões apresentadas pelo impugnante,
salientando que a falta de quitação do débito no prazo estipulado implicará na inscrição do devedor na
dívida ativa do Estado.
É o encaminhamento que se submete à apreciação superior.
DESPACHO DO DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS:
Recebo a impugnação impetrada por tempestiva e no mérito nego seu provimento com
fundamento nas razões expostas no Encaminhamento n.º 002/2010/SD/DGP-3 de 21 de julho de
2010, pelos motivos que a seguir passo a expor:
1. Relativamente a percepção indevida de parte dos vencimentos do mês de março de 2007,
junto a Folha de Pagamento, em período que já havia tomado posse no cargo público efetivo de professor
do Estado de Pernambuco, foi caracterizada pela correta interpretação do art. 110, da Lei nº 6.783, de
16.10.74, o qual assim preceitua:
Art. 110 - O Aspirante-a-Oficial PM e as demais Praças empossadas em cargo público
permanente, estranho a sua carreira, serão imediatamente licenciados "ex-officio" sem remuneração e terão
sua situação militar definida pela lei do serviço militar.
2. Relativamente a dívida para com o Sistena de Saúde da Corporação, adoto o posicionamento
emitido pela DGP-3, pelo que determino a continuidade do presente procedimento administrativo para
constituição de crédito não tributário, nos termos da na Lei nº 13.178, de 29.12.06, restanto descabidas as
razões apresentadas pelo impugnante.
3. Publique-se em BI/DGP, em cumprimento ao disposto no inciso V, do art. 5º, do Decreto nº
24.510, de 10.07.02.(Nota nº 606/2010/DGP-3)

4ª P A R T E

IV – Justiça e Disciplina
1.0.0.ALTERAÇÃO DE INATIVO
1.1.0.De Oficial
1.1.1.Despacho do Diretor de Gestão de Pessoas
Origem: Portaria do comandante do 13º BPM, nº 037, datada de 21 de junho de 2010.
Sindicante: 1º Ten QOAPM Mat. 29024-6 – EDMILSON GUEDES DA SILVA.
Sindicado: 2º Ten RRPM Mat. 605887-6 – JAIME LUIZ DE FRANÇA.
Fato a apurar: Denúncia anônima, através de carta em desfavor do Sindicado.
1. Preliminarmente, destaco que o presente feito teve a observância do consagrado princípio da
ampla defesa e do contraditório, disposto no Art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.
2. Exsurge dos autos que no dia 13 de janeiro de 2010, o Sindicado em tela fora denunciado,
através de documento anônimo contendo cabeçalho da Guarda Patrimonial, especificamente do Parque
Memorial Arcoverde, onde continha críticas à jornada de serviço de escalas que passou de 24x72 para
24x48, acarretando prejuízo para as Praças e que os Oficiais da Guarda Patrimonial teriam um horário
privilegiado. No rodapé do documento apócrifo estava disposto, em local convencionalmente destinado a
assinatura do responsável, a seguinte expressão: “ Todos Subtenentes e Sargentos lotados neste Parque”.
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Porém, após oitiva de graduados, que a época do fato trabalhavam no supracitado Memorial, toda a
denúncia foi negada e que em seus depoimentos enalteciam a postura do Sindicado, com isso ficou
evidenciado a falta de legitimidade no documento ora mencionado.
3. O Encarregado do procedimento investigatório concluiu seu múnus trazendo a lume, em
Relatório de fls. 50 a 52, a cujos termos acima me reporto, que a presente Sindicância não identificou
transgressão disciplinar, bem como o não cometimento de crime de nenhuma natureza.
Ante o exposto, este Diretor de Gestão de Pessoas resolve:
1. Concordar com os termos constante no Relatório;
2. Arquivar os autos do feito administrativo que investigou o 2º Ten RRPM Mat. 605887-6 –
JAIME LUIZ DE FRANÇA, com supedâneo nos fatos acima narrados;
3. Remeter cópias do Relatório, da Solução e desta decisão à Corregedoria Geral da SDS, e
desta decisão ao Comandante do 13º BPM;
4. Providenciar o devido arquivamento dos autos, nos assentamentos do Sindicado na DGP-7;
5. Publicar esta decisão em Boletim Interno desta DGP.

____x____

______________________________________________
MARCOS LUIS CAMPELO LIRA – Ten Cel PM
Diretor Interino de Gestão de Pessoas

CO N F E R E:
__________________________________________
FERNANDO ARAÚJO JÚNIOR – Ten Cel PM
Diretor Adjunto Interino de Gestão de Pessoas
Difusão: DGP-1, DGP-2, DGP-3, DGP-4, DGP-5, DGP-6, DGP-7, DGP-8, DGP-9, DGP-10, G.I., Subchefia do
EMG e Site da PMPE.

MENSAGEM BÍBLICA
“Em verdade, em verdade vos digo: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida
eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.” (João 5.24)

